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NIEUW BURGERLIJK WETBOEK

Prof. Mr. E.H. Hondius, hoogleraar burgerlijk recht, Molengraaf! Instituut Rijksuniversiteit
Utrecht

NAKOMING EN NIET-NAKOMING IN HET NIEUW BURGERLIJK WETBOEK

Inleiding - .

Op 1 januari 1992 treedt het nieuwe vermogensrecht in werking. In de vorige bijdrage werd
een aantal algemene aspekten van het NBW geschetst. Voorts kwamen de totstandkoming
van rechtshandelingen en de volmacht aan de orde. De navolgende bijdrage is gewijd aan
een onderwerp dat zeker voor de praktijk niet onbelangrijk is: nakoming en niet-nakoming.
Conform de opzet van de eerste bijdrage wordt vooral aandacht besteed aan de verschil-
len met het oude recht.

Terminologie

Wat in het nieuwe recht inzake nakoming en niet-nakoming allereerst opvalt, is de gewijzig-
de terminologie. Wanprestatie wordt "toerekenbare tekortkoming", overmacht gaat "niet
toerekenbare tekortkoming" heten. Schuldvergelijking of compensatie wordt "verrekening".
Voorts hebben oude bekende termen als verzuim een nieuwe inhoud gekregen. Het nieu-
we wetboek verbiedt uiteraard niet om de oude termen te blijven gebruiken.

Nakoming

De regeling van de nakoming is vergeleken met het oude recht op het oog nogal veran-
derd. De praktische verschillen zijn echter niet groot. Van praktisch gewicht is wel artikel
6:41 inzake de plaats van aflevering. Het NBW maakt net als het oude recht onderscheid
tussen de aflevering van een individueel bepaalde zaak en een generieke verbintenis. De
individueel bepaalde zaak moet worden afgeleverd op de plaats waar de zaak zich bij het
ontstaan van de verbintenis bevindt. In geval van een generieke verbintenis moet de zaak
worden afgeleverd op de plaats waar de debiteur zijn beroep of bedrijf uitoefent of, bij
gebreke daarvan, zijn woonplaats heeft. Generieke verbintenissen leveren dus een haal-
schuld op; onder het oude recht was dat een brengschuld.

Voor de consumentenkoop geldt een aanvullende regeling, waarover in een volgen-
de bijdrage meer.

Girale betaling

Was onder het oude recht betaling à contant de regel, het NBW geeft in artikel 6:114 aan
de debiteur de bevoegdheid om de betaling giraal te verrichten indien de schuldeiser een
girorekening bij de Postbank of een andere bank heeft. Daarentegen heeft de debiteur niet
de bevoegdheid om met een cheque of een postwissel te betalen. Als de schuldeiser hier
al mee genoegen neemt, dan is dat krachtens artikel 6:46 onder voorbehoud van goede
afloop. De verbintenis is pas nagekomen, als de schuldeiser het verschuldigde bedrag
daadwerkelijk heeft ontvangen.
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Buitenlandse valuta

Wie in ons land een betaling in dollars verwacht, moet niet vreemd opkijken als het bedrag
in guldens op zijn rekening wordt bijgeschreven. Dat kan ingevolge artikel 6:121 dat de
debiteur bevoegd hiertoe verklaart. Dat geldt niet, indien uit wet, gewoonte of rechtshande-
ling (bijvoorbeeld een overeenkomst) de verplichting tot betaling in dollars voortvloeit.

Schuld- en contractsoverneming

Wanneer iemand een eenmansbedrijf aan een ander overdoet, rijst de vraag of ook schul-
den kunnen overgaan. Het NBW introduceert in onze wetgeving de figuren van de schuld-
en contractsoverneming - artikelen 6:142-159.

Anticipatory breach

Het komt geregeld voor. Een schuldeiser ziet aankomen dat de debiteur niet zal leveren. In
afwachting van de afgesproken datum van levering kan de schuldeiser echter weinig doen.
Artikel 6:80 geeft de schuldeiser onder omstandigheden de bevoegdheid om de gevolgen
van niet-nakoming in te roepen voordat de vordering opeisbaar is. Men spreekt in zo'n
geval in navolging van het Engels/Amerikaanse recht van "anticipatory breach". We kennen
deze mogelijkheid ook onder het geldende Nederlandse recht, maar dan alleen bij de inter-
nationale handelskoop (Eenvormige koopwet; per 1 januari 1992 het Verdrag van Wenen).

Aansprakelijkheid voor zaken en personen

Wie bij de uitvoering van een verbintenis gebruik maakt van materieel of materiaal danwei
hierbij andere personen inschakelt, is hiervoor behoudens enige uitzonderingen aansprake-
lijk. Dit blijkt uit de artikelen 6:76 en 77. Deze bepalingen zijn niet wezenlijk anders dan wat
onder het oude recht reeds krachtens de rechtspraak gold.

Verzuim

De regeling van het verzuim is in het NBW ingrijpend gewijzigd. Er is een aantal techni-
sche wijzigingen die hier verder onbesproken zullen blijven. Voor de praktijk is vooral van
belang dat als partijen een termijn hebben afgesproken, het verstrijken hiervan in beginsel
verzuim oplevert - artikel 6:83. Om het in de oude terminologie uit te drukken: iedere
termijn, niet alleen die voor de oplevering van de bruidsjapon, is een fatale. Een ander
verschil is dat zuivering van verzuim onder omstandigheden toelaatbaar wordt. De debiteur
die in verzuim is, kan soms ingevolge artikel 6:86 alsnog nakomen.

Schuldeisersverzuim

Wat gebeurt er als de schuldeiser weigert of niet bij machte is de afgesproken prestatie in
ontvangst te nemen? De werkgever kan wegens een poortblokkade de arbeidsprestatie
van de werknemers niet in ontvangst nemen; de huurder van een vakantiehuisje wil
om hem moverende redenen zijn vakantie niet in het huisje doorbrengen. Op zijn verzoek
kan nu de werknemer of verhuurder van zijn verbintenissen worden bevrijd - artikel 6:60.
De nieuwe wet geeft een uitvoerige regeling van dit Schuldeisersverzuim. Inhoudelijk wijkt
de regeling nauwelijks af van het oude recht.
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Schadevergoeding

De regeling van de schadevergoeding in het NBW wijkt in aanzienlijke mate af van het
oude BW. De overgang van oud naar nieuw recht wordt echter versoepeld doordat ener-
zijds de rechtspraak reeds op sommige onderdelen van het nieuwe recht anticipeert. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Tot een
arrest van de Hoge Raad van enkele jaren geleden (NJ 1988, 275) werd aangenomen dat
deze alleen dan aan de schuldeiser moesten worden vergoed wanneer dit was overeenge-
komen. Vooruitlopend op artikel 6:96 lid 2 onder (c) kent de rechter reeds nu, ook als
partijen dit niet tevoren hebben afgesproken, incassokosten toe. Mits ze redelijk zijn.

Anderzijds codificeert het nieuwe recht ontwikkelingen die zijn ingezet in de recht-
spraak. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vastlegging van de zogenaamde leer van de toere-
kening naar redelijkheid als causaliteitsleer in artikel 6:98 en voor de bevoegdheid om op
grond van artikel 6:103 schade in andere vorm dan betaling van een geldsom te vorderen.
Die laatste mogelijkheid kenden we onder het oude recht al bij onrechtmatige daad
(Pos/Van den Bosch, NJ 1968, 42), maar nog niet bij wanprestatie. De nieuwe regeling van
de schadevergoeding geldt voor alle wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, onver-
schillig of dit uit wanprestatie, onrechtmatige daad of uit hoofde van een andere verbintenis
is.

Geheel nieuw is de bevoegdheid om ingevolge artikel 6:104 winstafdracht ("winstaf-
roming") te vorderen. De regeling van de schadevergoeding bevat nog veel meer verande-
ringen, bijvoorbeeld inzake letselschade en overlijdensschade. Deze zijn vooral van belang
in geval van onrechtmatige daad. Voor een bespreking van die bepalingen verwijs ik naar
een van de volgende bijdragen in deze serie.

Matiging

Een van de NBW-bepalingen die de rechtspraktijk enige zorg geeft, is artikel 6:109 dat de
rechter de bevoegdheid geeft een wettelijke verplichting tot schadevergoeding te matigen.
Naar oud recht bestond deze bevoegdheid alleen bij letselschade en overlijdensschade.
Gaat de nieuwe bepaling ertoe leiden dat voortaan in iedere procedure een beroep op
matiging zal worden gedaan? Het is net als bij de beperkende werking van redelijkheid en
billijkheid, de imprévision en de ongerechtvaardigde verrijking: beschouwt men alleen de
tekst van de wet, dan houdt men wellicht zijn hart vast.

Er zijn twee redenen om aan te nemen dat het wel mee zal vallen. In de eerste
plaats zal de rechter zich bij het gebruik van de nieuwe open normen terughoudend opstel-
len. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de rechtspraak over "imprévision" (onvoorziene omstandighe-
den). Op de imprévision-bepaiing wordt thans reeds door de rechtspraak geanticipeerd.
Niemand zal beweren dat hierdoor een contract opeens geen enkele zekerheid geeft.
In de tweede plaats kan worden gewezen op de ervaring met andere open normen. Het
oude artikel 1401 BW is het beste bewijs van de stelling dat in ons land op basis van een
open norm een rechtspraak kan worden opgebouwd die de praktijk voldoende zekerheid
biedt. Voor zover die rechtspraak nog niet bestaat, bijvoorbeeld omdat de open norm
nieuw is voor ons recht, kan bij figuren als de matiging en de ongerechtvaardigde verrijking
altijd worden teruggegrepen op buitenlandse voorbeelden.

Boetebeding

Het NBW geeft ook de mogelijkheid om boetebedingen te matigen - artikel 634. Naar oud
recht kon dit ook, maar partijen konden eveneens bepalen dat de boete niet vatbaar was
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voor matiging. Het NBW verklaart dergelijke bedingen nietig.

Wettelijke rente

. Een belangrijke wijziging die het NBW brengt, is dat de wettelijke rente voortaan ingevolge
artikel 6:119 van rechtswege vanaf het verzuim is verschuldigd. Dat betekent dat de vraag
vanaf welk tijdstip wettelijke rente moet worden betaald niet langer afhankelijk is van het
moment waartegen de schuldeiser aanspraak op deze rente heeft gemaakt. Men kan zich
niet aan de indruk onttrekken dat dit vaak «en toevallige zaak was.

Opschortingsbevoegdheid

Wie geen (goede) prestatie ontvangt, zal zijnerzijds weinig zin hebben om te betalen. Als
het fonkelnieuwe televisietoestel het niet doet of de huurwoning een lek dak blijkt te heb-
ben, zal zo mogelijk allicht gebruik gemaakt worden van een eenvoudig pressiemiddel:
inhouden van de koopprijs of de huursom. Onder het oude recht was deze mogelijkheid
ten dele erkend. Het NBW geeft voor het opschortingsrecht een algemene regeling.

Ontbinding

Indien de wederpartij niet goed, niet op tijd of in het geheel niet nakomt, zal een contracts-
partij soms geheel van de overeenkomst af willen. Dat kan via ontbinding. De figuur van de
ontbinding ondergaat in het NBW enkele belangrijke veranderingen. De mogelijkheid om tot
ontbinding over te gaan wordt verruimd door de bevoegdheid om gedeeltelijk te ontbinden.
De figuur van de ontbinding wordt voorts in die zin verruimd dat zij ook gaat gelden in
geval van overmacht. Veranderingen zijn er tevens bij de wijze van ontbinding en de af-
schaffing van de terugwerkende kracht.

Gedeeltelijke ontbinding

De ontbindingsbepaling, artikel 6:265, spreekt uitdrukkelijk van een bevoegdheid om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat biedt heel wat mogelijkheden. Een
duurovereenkomst kan bijvoorbeeld worden ontbonden voor de toekomst of ook voor een
deel van het verleden; het verbod van terugwerkende kracht staat het laatste niet in de
weg.

Overmacht

De mogelijkheid van ontbinding geldt voor tekortkoming in de nakoming in het algemeen,
zowel de toerekenbare als de niet-toerekenbare. Dat heeft de voor velen wellicht merk-
waardig klinkende consequentie dat de wederpartij niet alleen in geval van wanprestatie
maar ook bij overmacht ontbinding kan vragen. Het oude BW liet deze kwestie nog ongere-
geld; de rechtspraak had er wel in voorzien: AKU/Stalen Steiger, NJ 1949, 554.

Ontbinding is ingevolge artikel 6:265 niet mogelijk wanneer de tekortkoming deze
niet rechtvaardigt. Dit werd onder het oude recht ook al aangenomen, maar de uitzonde-
ring krijgt extra betekenis als men bedenkt dat zij ook voor overmachtsgevallen is geschre-
ven. Wie tijdelijk niet kan leveren, riskeert immers naar NBW dat de wederpartij de over-
eenkomst ontbindt. Rechtvaardigt de tijdelijke overmacht de ontbinding echter niet, dan
geldt de zojuist genoemde uitzondering.
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Wijze van ontbinding

Wie onder het oude BW een overeenkomst wil doen ontbinden, moet daarvoor naar de
rechter. Naar nieuw recht is dit niet langer noodzakelijk: de ontbinding vindt ingevolge
artikel 6:267 plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Rechterlij-
ke ontbinding blijft overigens ook mogelijk. Ontbinding door de rechter blijft zelfs voorge-
schreven bij die overeenkomsten waar één van de partijen een zwakke positie inneemt: de
huur van woonruimte, de huur van bedrijfsruimte en de arbeidsovereenkomst. De mogelijk-
heid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zou de verhuurder en werkgever een te
groot voordeel qua procesinitiatief verschaffen.

Anders dan men op het eerste gezicht wellicht zou verwachten, zal deze wetswijzi-
ging voor de praktijk geen ingrijpende gevolgen hebben. Als de wederpartij betwist dat
sprake is van wanprestatie, zal de rechter er ook naar nieuw recht toch aan te pas moeten
komen. Zelfs is al voorspeld dat de nieuwe regeling tot veel meer procedures zal leiden.
Het zal in de praktijk immers regelmatig voorkomen dat onduidelijkheid bestaat over de
vraag of een mededeling als ontbondenverklaring van de overeenkomst moet worden ge-
kwalificeerd.

Terugwerkende kracht

In 1961 verkocht Erckens zijn boomgaard aan de toenmalige gemeente Bunde. In het
koopcontract was bepaald dat de belastingschade voor rekening van de gemeente kwam.
Maar wat moest onder belastingschade worden verstaan? Daarover zouden partijen 25
jaar lang procederen. Het uiteindelijk resultaat was dat er volgens de rechter geen geldige
overeenkomst tot stand was gekomen (NJ 1987, 382). Bijgevolg moest worden aangeno-
men dat Erckens al die tijd eigenaar was gebleven. Ook al had de gemeente, inmiddels
Meerssen genaamd, de grond in bouwpercelen gesplitst en aan gegadigden voor een
koophuis verkocht.

Dit probleem is een gevolg van de terugwerkende kracht - en de zakelijke werking -
van in dit geval de ongeldigheid van de overeenkomst, maar bij ontbinding had de proce-
dure net zo kunnen verlopen. Het NBW schakelt de terugwerkende kracht van de ontbin-
ding uit. Daarmee wordt beoogd problemen als bij Bunde/Erckens zoveel mogelijk te voor-
komen. De verandering lijkt groter dan zij is. Wie reeds betaald heeft op grond van een
nadien ontbonden overeenkomst, krijgt heus zijn geld wel terug. Alleen gaat dat niet langer
via de onverschuldigde betaling maar op grond van een nieuwe figuur: de ongedaanma-
kingsverbintenis.

Terug naar Zuid-Limburg. De kopers van de bouwpercelen zijn voorlopig gered door
toewijzing van een vordering uit onrechtmatige daad van de gemeente jegens Erckens. Dat
is natuurlijk een wat gewrongen constructie. Ook onder het nieuwe recht blijft een Ramp
van Heikamp oftewel Bunde/Meerssen mogelijk. Dat is het geval bij ongeldigheid of vernie-
tiging van de oorspronkelijke verkoop, die terugwerkende kracht hebben. Bij ontbinding
behoeft men een dergelijk gevolg echter niet langer te vrezen.

Onvoorziene omstandigheden (Improvision)

Hierboven kwam het al even aan de orde. Het NBW introduceert in artikel 6:258 de figuur
van de wijziging of ontbinding van de overeenkomst door de rechter op grond van onvoor-
ziene omstandigheden (imprévision). In het huidige BW ontbreekt een dergelijke bepaling.
Toch wist de rechter reeds tot eenzelfde resultaat te komen, via de weg van de toetsing
aan redelijkheid en billijkheid, toen nog goede trouw geheten. Het bedrijfsleven is zeer
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benauwd voor deze toetsing. Grotendeels ten onrechte. Uit de tot dusver gewezen recht-
spraak blijkt dat de bevoegdheid met grote terughoudendheid wordt uitgeoefend.

Technisch verandert er wel het een en ander. De toetsing aan redelijkheid en billijk-
heid en de wijziging/ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden zijn in het NBW uit
elkaar getrokken en vergen dus twee verschillende exercities. Daarbij komt dat de toetsing
aan redelijkheid en billijkheid door partijen zelf kan worden uitgevoerd, terwijl de wijzi-
ging/ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden door de rechter dient te worden uit-
gesproken.

Aanvullend recht; algemene voorwaarden

Vrijwel alle hierboven besproken bepalingen zijn van aanvullend recht. Dat houdt in dat
partijen ervan kunnen afwijken. Die bevoegdheid is echter beperkt als het om afwijking bij
algemene voorwaarden gaat. Met name ten aanzien van consumententransacties is afwij-
king van de wettelijke regels inzake nakoming en niet-nakoming bemoeilijkt. In dergelijke
transacties is bijvoorbeeld niet toegelaten een beding dat de consument "geheel en
onvoorwaardelijk het recht ontneemt de door de (ondernemer) toegezegde prestatie op te
eisen" of de aan de consument toekomende bevoegdheid tot ontbinding uitsluit of beperkt -
artikel 6:236. Tot de bedingen die ingevolge artikel 6:237 vermoed worden onredelijk be-
zwarend te zijn behoort voorts de exoneratieclausule. In een van de volgende bijdragen zal
uitvoeriger op de regeling van de algemene voorwaarden worden ingegaan.

Conclusie

Uit deze en de vorige bijdrage is hopelijk het volgende duidelijk geworden. Met het NBW
valt wel te leven. Het is vooral even wennen. Wennen aan de nieuwe systematiek, aan de
nieuwe terminologie. Wennen ook aan de gedachte dat wetshistorische interpretatie ineens
een methode van belang gaat worden.

Daarnaast zijn er inhoudelijke veranderingen die hun weerslag op de praktijk niet
zullen missen. !k noemde hierboven de regeling van de wettelijke rente als voorbeeld.

Ten slotte brengt het NBW ook een flink aantal technische veranderingen. Dit maakt
het, nog afgezien van de nieuwe wettelijke regeling inzake algemene voorwaarden, ge-
wenst om alle contractsdocumenten vóór de invoering van het NBW door te lopen. Welis-
waar geldt voor de algemene voorwaarden nog een overgangsjaar, maar dat geldt alleen
voor de vraag of een beding al dan niet onredelijk bezwarend is. Voor alle andere vragen
gaat het NBW per 1 januari 1992 gelden. Er is dus flink wat contractenwerk aan de winkel.
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JURISPRUDENTIE

- Vereenzelviging zustermaatschappijen bij nakoming contract ·
Tot 17 november 1989 trad Thust en Graff Civieltechniek BV (TG) in Nederland op als
distributeur van door het Zweedse Mactec Control AB (Mactec) geproduceerde waterbe-
heersystemen. Deze laatste vennootschap wordt echter ingelijfd binnen het ITT Flygt-con-
cem, waartoe ook ITT Flygt Pompen BV (Flygt Pompen) behoort. Na genoemde datum
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